
 

 
 

PERSONDATA 

I Send Flere Krydderier arbejder vi med sensitive persondata, og det er selvfølgeligt at får afklaret alle de regler og 
retningslinjer, der er i forhold til det. Noget af det vigtigste er selvfølgelig, at kvinderne giver deres accept til, hvilke data vi 
må anvende, som databehandler. Derfor beder vi kvinderne om at udfylde en samtykkeerklæring både i forhold til data og 
til brug i forhold, og giver og gennemgår med dem, hvordan vi håndterer deres data.  

 

Underretning om indsamling af personoplysninger 

Kære Huda,  

Vi sender dig dette brev for at orientere dig om, at vi har modtaget oplysninger om dig.  

Efter databeskyttelsesforordningens1 artikel 14 skal vi give dig en række oplysninger, når vi modtager 

oplysninger om dig fra andre. 

De oplysninger vi skal give dig, er følgende: 

1. Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os? 

2. Formålene og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger 

3. Kategorier af personoplysninger 

4. Hvor dine personoplysninger stammer fra 

5. Opbevaring af dine personoplysninger 

6. Dine rettigheder 

7. Klage til Datatilsynet 

I det vedlagte bilag 1 finder du en uddybning i forhold til de oplysninger, vi skal give dig. 

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os. Du kan se vores kontaktoplysninger i bilag 1. 

 

Med venlig hilsen 

Indvandrer Kvindecentret 

 

 

 

 

 

 

 
1 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med 
behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF. Af artikel 14, 
stk. 1, fremgår det, at den dataansvarlige skal give den registrerede en række oplysninger, når personoplysninger ikke indsamles hos 
den registrerede. 



 

 
 

Bilag 1 – Oplysninger om vores behandling af dine personoplysninger mv.  

 

1. Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os? 

Indvandrer Kvindecentret er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget 

om dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor. 

Indvandrer Kvindecentret 

Blågårdsgade 4, 1. tv. 

2200 København N 

CVR-nr.: 72566416 

Telefon: 3539 6985 

Mail: info@i-kc.dk 

 

2. Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger 

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål: 

• Ifølge aftale med Københavns Kommune om lokalforankret beskæftigelsesindsats i Send Flere 

Krydderier 

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af: 

• Retsgrundlaget for behandlingen er databeskyttelsesforordningen artikel 6 litra e, herunder ”Lov om 

aktiv beskæftigelsespolitik”.  

 

3. Kategorier af personoplysninger 

Vi behandler både almindelige og personfølsomme oplysninger om dig, herunder følgende kategorier: 

• Kontaktoplysninger 

• CPR nummer  

• Periode for beskæftigelsesforløb samt antal timer 

• Mål for borgeren 

• Udviklingsmål og herunder 

o Jobplan  

o Aktuelle fokusområder 

• Fraværsregistrering  

4. Hvor dine personoplysninger stammer fra 

Dine personoplysninger stammer i udgangspunktet fra Købehavns Kommune og vil blive suppleret med 

oplysninger fra dig i løbet af dit beskæftigelsesforløb.  

 

 



 

 
 

5. Opbevaring af dine personoplysninger 

Vi opbevarer dine personoplysninger i hele perioden for beskæftigelsesforløbets længde samt i op til ét år 

herefter. 

6. Dine rettigheder 

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger 

om dig.   

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os.  

• Ret til at se oplysninger (indsigtsret) 

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere 

oplysninger.  

 

• Ret til berigtigelse (rettelse) 

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.  

 

• Ret til sletning 

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores 

almindelige generelle sletning indtræffer.  

 

• Ret til begrænsning af behandling 

Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret 

til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra 

opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende 

eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.  

 

• Ret til indsigelse 

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine 

personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte 

markedsføring.  

 

• Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet) 

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt 

og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en 

anden uden hindring. 

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du 

finder på www.datatilsynet.dk. 

7. Klage til Datatilsynet  

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine 

personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk. 

 

 



 

 
 

Samtykkeerklæring vedrørende behandling af persondata 

Send Flere Krydderier vil gerne indhente personoplysninger om dig med det formål at kunne kontakte dig efter 
opkvalificeringen samt for løbende at kunne evaluere indsatsen. 
 
Alle personoplysninger behandles sikkert og i overensstemmelse med Indvandrer Kvindecentrets interne IT- og 
persondatasikkerhedspolitik.  
 
Ved at markere i boksene nedenfor afgiver jeg mit samtykke til behandling af følgende af mine personoplysninger: 

 

 Kontaktoplysninger  

 Fødselsdato 

 
Oprindelsesland 

 
Civilstatus 

 
Skole/uddannelse 

 
Antal år på kontanthjælp 

 
Antal beskæftigelsesrettede forløb 

 
Erhvervserfaring 

 
Periode for opkvalificering i Send Flere Krydderier  

 
Samtalereferater 

 
Udviklingsmål 

 
Statusrapporter 

 
Beskæftigelsesstatus efter endt opkvalificering 

 
Mit samtykke kan til enhver tid kaldes tilbage ved henvendelse til Indvandrer Kvindecentret eller på info@i-kc.dk. 
 
 
Dato: 
 
Navn:  
 
Underskrift: 

 

 

 

 

 



 

 
 

Samtykkeerklæring vedrørende brug af film og billeder 

 
Send Indvandrer Kvindecentret vil gerne benytte billeder og film af dig med det formål at kunne dokumentere 
og skabe synlighed om Indvandrer Kvindecentrets arbejde. 
 
Alle personoplysninger behandles sikkert og i overensstemmelse med Indvandrer Kvindecentrets interne IT- 
og persondatasikkerhedspolitik. 
 
Ved at markere i boksene nedenfor afgiver jeg mit samtykke til behandling af mine personoplysninger. 
 
 

 
Brug af film og billeder, hvor jeg kan identificeres, i informationsmateriale, herunder; 
elektroniske og papirbaserede brochurer om Indvandrer Kvindecentret, samt elektroniske og 
papirbaserede artikler om og præsentationer af Indvandrer Kvindecentret. 
 

 
Brug af film og billeder, hvor jeg kan identificeres, på Indvandrer Kvindecentrets sociale 
medier; LinkedIn, Instagram og Facebook 
 

 
Brug af film og billeder, hvor jeg kan identificeres, til dokumentation af Indvandrer 
Kvindecentrets arbejde overfor donorer og samarbejdspartnere 

 
Mit samtykke kan til enhver tid kaldes tilbage ved direkte henvendelse til indvandrer Kvindecentret eller på 
info@i-kc.dk.  
 
 
 
 
Dato:   _____________ 
 
 
Navn:    _________________________________                   Underskrift:   __________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


